
 

FTF reg 1-2 Norr Styrelsemöte nr 3, 2018-04-12 via SKYPE. 
 
Närvarande: Johan N, Göran R, Sven B, Roger L. 

 

1. Mötet öppnandes av Johan 

 

2. Johan är kvällens ordförande och Roger för protokollet 

  

3. Föregående mötesprotokoll  
Till handlingarna.  
    

4. Återkoppling från årsmötet 

Förslaget om resestipendium godkändes. 

Det är en styrelseledamot som saknas. Vi har i dagsläget ingen på gång, 

utan det får lösas med att suppleanter kan delta på styrelsemötena.  

Efter årsmötet informerade en Vd från Sveriges Byggindustrier i norra 

Sverige om arbetsmiljöarbete, och ett uppskattat studiebesök gjordes. 

 

5. Ekonomi.  
Göran Runsvik valdes som kassör 

Johan har tidigare haft hand om medlemsförteckningen. Den uppgiften 

överförs nu till Göran.  

Överföring av medlesavgifter för 2017 till Riks ska göras nu. 

 

6. Medlemmar, uppföljning 
Några har ännu inte betalat medlemsavgift för 2018.  

Alla uppmanas påminna om betalning, arbeta för fler medlemmar och 

informera om föreningen. 

Inget lokalombud för Umeå. Johan kontaktar några medlemmar i 

Umeåregionen och frågar. 

 

7. Info från Riks 
 Återkoppling på våra frågor till Riks (mail). Sponsra utbildningar 

verkar OK. Medel kan äskas från regionerna, tsm info om upplägg. 

 Årsmöte 17/5. Stockholm. Resa och uppehälle kan betalas av FTF. Info 

skickas ut (Johan) 

 Valberedning. Representanter i riksstyrelsen från alla regioner är 

önskvärt.  

 Motion om resestipendie skickas till Riks årsmöte. Stipendiet ska 

omfatta 5000 kr från regionen och 5000 kr från Regionen och beslutas 

av regionstyrelsen. 

 

 



 

8. Medlemstidningen 
Manusstopp 21/5, Uppslag nästa nummer 

i. SCA Sågverk  (Johan och Sven ) 

ii. Nya AFSar, Hygieniska gränsvärden, (Ingrid ??) (Roger) 

iii. Urban (Skellefteå), Geomatik (Johan kollar upp) 

iv. Peter Sjögren, idé om att uppmärksamma goda insatser, medlemmar 

eller andra. 

v. Olyckor i Luleå, fallolyckor från hög höjd, Nåjden Bygg ??  (Johan 

kollar) 

 

9. Lokala/Regionala träffar 

a. Lokalombud (vakans Umeå och Gävle) 

b. Härdplastutbildning: Roger har förslag på utbildning för utbildare, som 

kan ske i samband med en infodag inom regionen. Förslag till nästa 

styrelsemöte. (Roger) 

c. Andra planerade? Träff i Övik har skett i mars. 

d. Lokalträff Sundsvall 25/5 är planerat. Kanske kan Info från AV ingå. 

 

10. Övriga frågor 

a. Fysisk träff till hösten i samband med utbildningsdag 

 

11. Nästa möte 

Skype-möte 8/5 kl 19.00 

 

12. Mötets avslutande 

 

 


